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Kakuk Mátyás

SZANATÜ SZEM, AZ OSZÉTOK LÁTÓ EMBERE

I.
Úgy tűnik, hogy mióta emberi társadalom létezik, a közösségből rendszerint ki-

emelkedik egy-egy ember, aki magának természetfeletti erőt, tudást, hatalmat tulajdo-
nít, és ezt a közösség is elfogadja. Ezen különös képességű személyek leggyakoribb 
tevékenysége a tanítás, jövendölés vagy gyógyítás. A Bibliában prófétának nevezik 
ezeket az embereket, és a zsidók olyan beszélőt vagy szónokot értettek rajta, aki Is-
tentől ösztönözve beszél. 

A magyar népi hitvilágban ismert, természetfeletti erővel rendelkező személyeket 
látónak, tudónak, tudósnak, tudományosnak, ördöngösnek, boszorkánynak, táltosnak, 
garabonciásnak, halottlátónak, gyógyítónak, kuruzslónak, veszettorvosnak stb.-
nek nevezik. De természetfeletti erővel rendelkezik a szibériai eredetű sámánizmus 
központi alakja, a sámán is.

A XVI. századi Franciaországban élt Nostradamus orvos jövendöléseit – különö-
sen magyarországi utalásai miatt – egyesek máig komolyan veszik nálunk is.
Magyar párhuzamként idézem KANDRA Kabost, aki a látókról, tudókról a követ-
kezőket írja: „Majdnem minden vidéknek megvannak a magok tudós emberei és 
asszonyai, kiket a nép messze vidékről is megkeres, hogy ügyes-bajos dolgaikban 
segítségöket kérje. A néphit valónak tartja azt is, hogy vannak látó asszonyok, kik a 
halottakat látják,...” (Magyar míthológia. Eger, 1897. 119).
A palóc kirajzású Csépa község látó embere, MÉSZÁROS Mihály /1844 ?–1926/ 
főként a halottlátással vált ismertté; életét és tevékenységét BARNA Gábor foglal-
ta össze (BARNA Gábor: Mészáros Mihály, a csépai halottlátó. In: BARNA Gábor 
(szerk.) CSÉPA Tanulmányok egy alföldi palóc kirajzás népéletéből. Eger–Szolnok, 
1982. 335–362). A tanulmány végén részletes bibliográfia is található.
Az oszét néphagyományban ismert tudó, látó emberek közül kiemelkedik Szanatü 
Szem. Jelentős anyagot gyűjtött róla HESZATÜ Valodja (ХЪЕСАТЫ Валодя), aki 
sok faluban megfordult, kikérdezett idős, szavahihető férfiakat, alaposan tanulmá-
nyozta az emberek véleményét, nézetét Szemről; mélyebben érzékelte jelentőségét az 
oszétok egykori évszázadainak életében és korunkban, majd pedig a gyűjtés eredmé-
nyeit tanulmányba foglalta. És a végső következtetése: „Ez a munka kincs a mostani 
nemzedéknek, még nagyobb kincs lesz a jövőnek.” 
A következőkben ennek a hosszabb tanulmánynak a főbb gondolatait foglalom össze, 
azután pedig az idős emberektől gyűjtött történetekből adok közre néhányat Szanatü 
Szemről.
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II.
Az oszét ember egykori gondolatai, szemlélete, eszméi, vágyai, jó szokásai, az 

atyai gazdag tájékoztató mondákkal és példázatokkal nemzedékről nemzedékre, év-
századról évszázadra úgy öröklődtek át, mint a legdrágább kincsek. A XIX. században 
ezek felértékelődtek, a XX. század első felében pedig az oszét értelmiség élenjárói, 
irodalmárok, filológusok, történészek, etnográfusok kitartóan és igyekezettel gyűjtöt-
ték össze cükuráji gyöngyként e népi alkotások arany kincseit. Nem kétséges, hogy 
ezek az oszét emberek arculatának megismeréséhez nagy segítséget jelentenek.

Szanatü Szem életéről, tevékenységéről csak annyit tudunk, amennyit a nép ajkán 
a mai napig élő szájhagyomány megőrzött.
Hogy Szanatü Szem mikor és hol született, véleményem szerint tisztázatlan. Van 
olyan nézet, hogy kétszáz évvel ezelőtt. De ezt a feltevést eddig még tudományos 
kutatás nem bizonyította, senki sem erősítette meg. Születési helyéről is több változat 
él: Kuürttatü szurdok, Hegyi Szaniba, Zahagomban Középső Szana falu. Lehet, hogy 
más változatok is vannak. Melyikük az igaz? Még az sem zárható ki, hogy Szanatü 
Szem csak legenda, hogy csak kitalálták őt az emberek maguknak, és maguk ruházták 
fel ilyen természetfeletti tulajdonságokkal: maguk teremtettek maguknak prófétát. 
Születési helyéről az a változat tűnik a legvalószínűbbnek, hogy Zahagomban, Közép-
Szanatban született.   
A Szanatü család nevét egymástól függetlenül két falu viseli, Alsó-Szanat és Középső 
Szanat csak Zahagomban vannak. Ma is ott vannak az atyai sírkövek, faluhelyek, a 
házak romjai, a tornyok falai, a palakőből épített kerítések... Akik Zahagomban éltek 
és laknak, ma is jól emlékeznek arra, hogy hol voltak a Szanatü család földjei, szántói, 
kaszálói, birtokai.  

Szanatban búcsút is rendeztek tiszteletére minden évben a hőség havában, júli-
usban. A búcsúba sok ember jött Zahagom falvaiból. A Zahagomban lakó, többnyire 
időskorú emberek úgy beszéltek Szemről, mint velük egy szurdokból származó em-
berről. Szem példázataiból sokat ismertek, tanultak szavaiból, életéből. Kételkedve 
soha, senki sem beszélt arról, hogy hol született Szem: Szem Középső Szanatban szü-
letett. Ezt határozottan állították a Zahagomü idős emberek, főként Heszatü Dohcüho 
(ahogy Kalotü Barisz ismert néprajzkutató írja, szerinte Dohcüho 125 évet élt, az 
orosz-török háború aktív résztvevője volt). 

Szanatü Szem születési idejéről is több változat van, Älbortü Barüszbi professzor 
a «Фидиуæг» c. folyóirat 1993. évi 6. számában ezt írta: «A népi mondák szerint 
Szanatü Szem 200 évvel ezelőtt született Zahagomban, Szanat faluban». 
1992-ben Kalotü Koszta (60 évnél idősebb, unokái vannak) azt mondta nekem, hogy 
Aszta nevű dédapja ismerte Szanatü Szem dédunokáit. Ezt a tudósítást Koszta az 
apjától, Yegalühtől hallotta. Ha Yegalüh tudósítása igaz, akkor Szanatü Szem nyolc-
kilenc nemzedékkel ezelőtt élt. És ha egy nemzedék 30 év körüli idő, akkor e szerint 
a monda szerint Szanatü Szem 240-270 évvel ezelőtt élt. 

Arról sem tudunk semmi bizonyosat, hogyan halt meg Szem. Halála napjáról 
Bedzsüzatü Dudara a következőket írja: «Szem később nem tudott beszélni, szeme-
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it lecsukta, és örök útjára lépett. Sok ember jött hozzá gyászmenetben Yellagirból, 
Dügurból, Kuürttatból, Calagomból, Hobángomból, Yrsztualból. Zahagom földjén 
nem fértek el, annyi ember érkezett. Az emberek kifejezték tiszteletüket. Eltemet-
ték őt, és lovas versenyt szerveztek neki. Három napig nem távoztak az emberek 
Zahagomból, azután mindenki elment otthonába» («Фидиуæг», 1985. 106. l.). 
Már láttuk, hogy Szanatü Szem nevének előtagja helynévi eredetű, és születési, ill. 
lakhelyére utal. A Szem utótag (keresztnév) magyarázata bizonytalan. Egyes regék 
szerint az orosz сем ‘hét’ számnévből származik, mert egy orosz ember tanácsa alapján 
csak hetedik fiúként maradt életben. Véleményem szerint azonban az sem zárható 
ki, hogy a Bibliai Sámuel próféta nevének orosz alakjából származik. Az oszétban a 
szem köznévi jelentése ‘próféta’, ahogy a magyarban a tamás vagyok, tamáskodom 
jelentése ‘kételkedem’ (Kakuk M.).

Noha Szanatü Szem írni-olvasni nem tudott, ettől eltekintve a róla szóló törté-
netetek egytől-egyig arról számolnak be, hogy mindent tudott. Szem tudta, milyen 
az élet, milyen volt és milyen lesz. Ismerte a madarakat, vadállatokat, növényeket, 
csúszómászókat, minden élőlény nyelvét; mindazokat az eseményeket, amelyek a jö-
vőben bekövetkeznek. Ismerte a természet és az élet titkait. Éles eszű, találékony volt. 
Természetfeletti tudás részese volt Szanatü Szem, beszélt a világ teremtéséről és a 
természet változásáról, arról, hogy mi volt és mi lesz az életben. 

Azt is tudta, hogy jómaga mikor hal meg. Hegyekben, hegyláncokon, falvakban 
forgolódva, amikor a Rucs hágóról Zahara pillantott, az ötemeletes kastélyt sokáig 
szomorúan nézte, s azután így szólt:  «Ó, ott az a kastély, a jövő Majrem-nap a pusz-
tulásod napja, és az én halálom napja is». És valóban, a következő Majrem-napon 
leomlott Zahajü ódon kastélya, ezen a napon halt meg Szanatü Szem is. 
Szem természetes nagy és szerteágazó tehetsége nem kérdőjelezhető meg. De azt is 
meg kell jegyezni, hogy Szemhez kötődtek más tehetséges, szavahihető, okos, bölcs 
férfiak rövid szólásai, tanítómeséi is. Ilyen tehetséges, nevezetes férfi sok faluban 
volt. Végül Szanatü Szem alakja általános emberi lett, tipikus alak, ahogy oroszul 
nevezik: «közös kép / forma, / alak.» 

Szanatü Szem, a félig mondabeli vándor, kóborló, valójában csavargó tudós ember 
– ékesszavú volt. Az emberek köréje gyülekeztek, hallgatásával nem teltek be, szeret-
ték, tisztelték őt. Beszéde tartalmas, szemléletes, rövid, rövidre fogott. Lehengerlően 
művészi volt remek, valószínűtlen történetek és események elmondásában. Az embe-
rek hibáiról és gyarlóságairól csúfondárosan, tréfásan, szelíden beszélt. 
Az oszét nép alkotásaiban Szanatü Szem jelentős helyet foglal el, de néprajzi szem-
pontból eddig kellő érdeklődés nem volt tapasztalható, noha emlékét az oszét szólá-
sok egy része is őrzi: «Ügyes, mint Szem», «Szem teljesít / megteszi», «Talán Szem 
vagyok én?», «Mindent tud, mint Szem», és sok más ilyen. 
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III.

Az emberek nevettek rajta

  Egy faluba menve Szem találkozott egy bizonyos rendetlen emberrel, és a szemére 
hányta: 
– Miért rontod az atyák hírnevét? Miért rontod az ifjú nemzedéket?! Nézz magadra: a 
szekered rozzant, az ökröd támolyog, mint az öreg. Látszik rajta a verés.
Az ember megharagudott Szemre, szólni sem hagyta, hanem becsmérelte, sértegette, 
kötekedett vele. Szidalmait, sértő szavait abba nem hagyta. Amikor a faluhoz értek, 
Szem megállt, és mondta az embernek: 
– Ami mondandód, ami sértegetésed még van, itt mondd el, mert a faluban ki fognak 
nevetni. 

Rossz év

  Minthogy Szem bölcs ember volt, az élet és a természet titkait jól ismerte, az em-
berek kérdezték, de amire nem tudott válaszolni, arra rejtélyesen válaszolt. Egy alka-
lommal pedig a tanács emberei kérdezték Szemet: 
– Szem, mondd csak, milyen lesz az új év? Az elmúlt év sem játék volt. Tudjuk, hogy 
milyen volt, de hogy milyen lesz, azt kellene tudni.
– Rossz év lesz, – válaszolta Szem.  
– Mi mutatja ezt? Hogy tudtad meg? – kérdezték csodálkozva a tanács embe-
rei.    
–Az asszonyok túl gyakran gyűlnek össze, mértéken felüli zsivajt csapnak, – volt 
Szem válasza. 
Heszatü Badtajü, 81 éves, Nogir, 1959.

Hét nyelven

  Nem volt olyan a földön, amit Szem nem tudott. Értette azt is, hogy miről csiri-
pelnek a madarak. Az Isten megadta neki a természet titkainak a tudását, őt az Isten 
küldte az emberekhez, és megtanította őket az Isten rendelkezéseire. Tanította őket az 
istenségek szentélyeinél is: Alardü dzuárnál, Szanatü dzuárnál, Dzuarü hohon és más 
imahelyeken és szentélyeknél is. Szanatü szentélyénél is tartottak ünnepet minden 
évben. Hetæg napján is együtt voltak. 
De Szem jól ismerte más népek nyelvét is: hét nyelven beszélt. Ez is az Isten adomá-
nya volt. 
Beszlehotü Dzadte (Беслехъоты Дзадте), 95 éves, 1979.
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Szem sírja

 Szem tudta, hogy mikor fog meghalni, és amikor a halála napjáig már nem sok volt 
hátra, hát megmondta Hegyi Szaniba vénjeinek, és a lelkükre kötötte:
– Nekem nem sok napom maradt, és egyetlen dologra kérlek titeket. 
– Az Isten óvjon meg téged a haláltól, de mondd a kívánságod, – mondta neki az egyik 
vén. Amit mondasz, megtesszük. 
– Kérlek titeket, ha meghalok, Szaniba falu fölött temessetek el, és akkor holtan is 
segítkezni fogok. Legyetek szívesek, teljesítsétek végakaratomat. Nem kérek tőletek 
semmi mást. 
Amikor Szem meghalt, Szaniba vénei teljesítették a végakaratát, a falu fölötti fennsí-
kon temették el. De hogy hol van Szem sírja, azt ma senki sem tudja.
Kalotü Ladi, 87 éves, 1992.

Szem képessége

 Nem volt olyan a földön, amit Szanatü Szem nem tudott. De arra sohasem tu-
dott válaszolni, hogy ez a csodálatos képessége honnan származik. Mindig Алчидæр 
æй амыдта йæхимæ гæсгæ. Az öreg Hesatü Alekka sok regét tudott róla, és ezeket 
ügyesen elő is adta. Amikor nekem a Szanatü Szemről szóló regéket és történeteket 
előadta, megkérdeztem:    
–Alekka, sokan nagyon csodálják Szem tehetségét, hogyan tanulta meg a vadállatok, 
madarak, más élőlények és növények nyelvét, honnan tudta a természet titkait, a ter-
mészeti jelenségeket, hogy mi lesz, hogyan lesz, mi következik? 
– Szanatü Szem nem közönséges ember volt. Szemnek az Isten adta a szájába, és azért 
volt olyan bölcs, azért volt mindent tudó – válaszolta Alekka.  
Heszatü Alekka (Хъесаты Алекка), 85 éves, 1959.

Szem, a menyasszonyvivő

 Hegyi Szanibajból, a távoli hegyi faluból menyasszonyvivők jöttek. Szemet is rá-
beszélték, mondván, hogy menjen velük menyasszonyvivőnek. Szem ráállt, és mond-
ta: — Ti csak menjetek, én majd utolérlek benneteket. 
Elindultak a menyasszonyvivők, de mi történt. Út csak egy volt. Mennek, de Szemet 
nem látták maguk mögött. Azt mondták, hogy becsapta őket, nem jött. Aztán pedig 
senki sem tudta, hogyan került Szem lóháton elébük.
Kalotü Ladi (Калоты Лади), 87 éves, 1992.



44 Művészet

A Szanatü szentély

 Ha Zahaban (a Heszak falujától, Camelnek is nevezték a Camel mezőről) Szkeszen 
irányába [kelet felé] mégy, öt-hat kilométer után a Zahagom aljához érsz. Van ott egy 
régi, öreg település helye, megmaradtak kétemeletes házak falainak a romjai, a leom-
lott házak alapjai és egy összedőlt torony. Ezt a falut ma is Közép-Szanatnak hívják. 
Talán ez volt Szanat falu, de a helye nem bizonyos. Közép-Szanat Észak-Oszétiában a 
Reszü-hegy és az Alardü-szentély (ez is magas hegy tetején van) közötti szurdokban, 
a Szanatü-szurdokban van. Itt éltek a Szanak. 
Ahogy beszélik, végső soron Szanatü Szem is Közép-Szanatüben született. A Közép-
Szanat és Zahaj közötti hegy lejtőjén levő szép mezőn palából épült szentély, imahely 
van, „Szanatü dzuar”-nak hívják. Itt mindig sok nyárs volt. Alardü után Zahagomban 
volt a leghíresebb és legnagyobb ünnep, a „Szanatü szentek”. Évenként egyszer ünne-
peltek itt. A falvakból ajándékokkal jöttek az emberek. Ezen az ünnepnapon minden 
házban kuszartot készítettek, és a szentély alapzatához hoztak a tiszteltnek fizoneget, 
végtagokat, sajtos pirogokat, háromszögletű pirogot, arakot, begenüt. Imádkoztak a 
hatalmas Istenhez, Reszü Yasztürdzsihez, az angyalokhoz és szentekhez.   

Hogy menekült meg Szem a haláltól

 Két fiútestvér Kuürttatü szurdokból elhatározta, hogy a harmadik fiútestvérüket 
megölik (különben valaki más pusztítja el), mert beteges, szánalmas, naplopó, és a 
fenébe is, nevetségessé tette őket –mondták. Ez pedig Szem volt. 
Mennek, mennek, és amikor a Nagy hegy tetejéről Szem letekintett, Zahaj hétemele-
tes kastélyát meglátta, így szólt a tesvéreihez: 
– Ma Majrem napja van, a jövő Majrem nap utáni szombat pedig az én halálom napja.  
A fiútestvérek egymásra tekintettek: „ezt a testvérünket valamelyik Isten lehelete éri”, 
mondták, és visszamentek a házukba, nem ölték meg.

Hogyan nyilvánult meg Szem képessége

Szem több férfivel lóháton kiruccant. Megy, megy, egyszer csak felnevet. A fér-
fiak kérdezték, de semmit sem mondott nekik. A férfiak megállították a lovaikat és 
mondták:  
– Nem megyünk veled tovább mindaddig, amíg meg nem mondod, hogy min nevetsz. 
– Álnokok vagytok. Nem kiabálom ki a tudományomat. Miért kérdeztek engem? 
– És elárulta nekik, hogy a világ mindenféle nyelvét érti, és azon nevetett, amit a 
madaraktól hallott. 
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Szem álma

 Szanatü Szem okossága, bölcsesége elterjedt egész Oszétiában, délen, északon. 
Mindenki őt hívta, és kérdezték tudásról, életről, különösen pedig a jövőjükről. Egy 
alkalommal pedig Züguübirbe hívták, hogy megkérdezzék: Szauloxtü Tadzi hívta 
meg. Amikor Szem megérkezett Dél-Oszétiába, Züguübirbe, ott jól megvendégelték, 
jöttére mindenfélét készítettek. Ezután kezdték Szemet az értesüléseiről kérdezni. 
Szem kezdte is mondani:  
– Amikor tegnap elaludtam, álmomban először medvéket láttam, azután juhokat, az-
után pedig rókákat és farkasokat. 
– Nem értünk, Szem. Milyen álom ez? – csodálkoztak a züguübiriek. 
– Nohát, nem nehéz megérteni, – mondta Szem. Először az emberek medvéhez hason-
lítottak tudásban és erőben is. A mostani emberek békések, valódi birkákhoz, juhok-
hoz hasonlóak. Utánunk pedig álnok, ravasz, farkas emberek lesznek.

Hogy gazdagodott meg a szegény ember?

 A szegény ember pásztorokkal találkozott. Nem sokkal azután oda érkezett Szem 
is. Ebben az időben a pásztorok nyájából ellett egy juh, és két bárányt ellett, egy jerkét 
és egy kost. A bárányok bégettek, de mit lehetett tenni. Szem hallgatta türelmesen, és 
így szólt a szegény emberhez: 
– Ezt a két bárányt vedd meg!  
– Az én házamban soha sincs semmi, mit csinálnék ezekkel is, a pénzem sem futja, – 
válaszolta bánatosan a szegény ember. 
– Mégis vedd meg őket, – mondta Szem. Hallgasd csak, hogy mit beszélnek. A jerke 
bárány így beszél a másikhoz: „Bizony, a fenébe is, ha engem megvesz ez a szegény 
ember, hát, bizony, a fenébe is, ezer bárány anyja leszek.” A kosbárány pedig így vá-
laszol: „Bizonyos, hogy ha engem is megvesz, ezer bárány apja leszek.”
A szegény embernek nem akarták eladni a bárányokat, de nem hagyott békét a pász-
toroknak, és mégis odaadták. Ki tudja, sok idő telt-e el, vagy kevés, de a szegény 
embernél teljesült Szem jóslata. Nyáját, vagyonát nemcsak megőrizte, hanem meg is 
gazdagodott.  

Szem kiruccanása

 A Dél-Oszétiában, Zürguübirgomban lakó Szaulokok meghívták magukhoz Szanatü 
Szemet . Szem pedig magával vitte a barátait. Elindultak, és a Kuürttatü-szorosban az 
Andiák pásztorával találkoztak. A birkák között egy jerkebárány béget, ide-oda ro-
hangál, keresi az anyját. Amikor aztán megtalálta az anyját, hát elcsendesedett. Szem 
pedig a barátaival az Andiaknál vendégeskedett. Hogyne látták volna őket szívesen? 
Amikor másnap a vendégek indulni akartak, a vendéglátók Szemnek nagy ajándékot 
akartak adni, de Szem semmit sem fogadott el.
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– Ha nekem valami jó útravalóra gondoltok, hát vágjátok le azt a bárányt, amelyik 
tegnap a birkák között bégetett – mondta Szem.  
A vendéglátók megkérdezték a pásztort, hogy melyik bárány volt az, ők megmond-
ták, és levágták neki. De amikor a bárányt levágták, a vérét felnyalta a vadászkutya. 
A vendégek jól ellátták magukat bárányhússal, élelemmel, itallal. Amikor indultak, 
Szemet ismét nem akarták ajándék nélkül hagyni, és Szem azt mondta nekik:  
– Hát, ha nekem ajándékot adtok, adjátok nekem a kutyátokat, semmi mást nem foga-
dok el, és semmi mást nem viszek el.
– Ó, hogyan? Hogy adjuk ajándékba a vadászt? – mondták a vendéglátók. – A hozzád 
hasonló vendégnek drága, méltó ajándékot kell adni. 
Sokat vitatkoztak, de Szem semmi mást nem fogadott el. Hát a kutya (vadász) maradt, 
és a házban belevizelt a középső sörfőző üstbe. Amikor Szem ezt meglátta, a kutyát 
sem fogadta el, és így szólt hozzájuk: 
– Andiák, a szerencsétek nálatok van, és sohasem fog elhagyni. Szerencsétlenségtől 
nem kell félnetek.
Elmentek onnan, és megérkeztek a Zahagom alsó részén levő Abak falujába. Szemet 
kérdezik a társai:  
– Szem, ezek kik, milyen emberek, miből élnek?
– Ezek az Abak. Jó földjeik vannak, büszke, rátarti emberek. Az életük a földtől függ. 
Onnan elmentek Dél-Oszétiába a Szaulohokhoz. Azok is jól megvendégelték őket, de 
Szem ezt mondta nekik:  
– Szaulohok, jó emberek vagytok, de ti a tekintélyes, mérvadó embereket nem tiszte-
litek, és előttetek sokan semminek sem tűnnek. 
És valóban, ezek a családok a mai napig is ilyenek. 

Szem végrendelete

 Szanatü Szem Szanibaban született és lakott. Egyszer így szólt a tanács emberei-
hez: „Én hamarosan meghalok, de ha meghalok, oda temessetek, ahol Szaniba nyugati 
oldalán a sziklaszirt van.”  
Sok idő eltelt. Egyszer az anyai rokon Szaulohok hívták meg (a Szaulohok unokaöcs-
cse volt). Magányosan indult ugyan, de magával vitte a barátait. Az úton találkoztak 
egy pásztorral. Amikor Szem alaposan megnézte a bivalyt, ezt mondta a pásztornak: 
„Jó ember, a te bivalyod hasas, a borja pedig hóka.” A pásztor pedig így szólt moso-
lyogva: 
– Igazat beszélsz, a bivaly hasas. A borja azonban nem hóka, a farka külső oldala 
fehér, azért tűnik neked hókának.  
Merthogy Szem nem tudott a pásztorral megegyezni, éles vitába keveredtek. Végül is 
nagy fogadást tettek, hogy kinek van igaza. Levágták a bivalyt, és a borjúnak a farka 
külső oldalán sáv volt. Hát Szem életében először veszített. 
Mi történhetett, Szem megfizette a fogadást. Mentek tovább, és amikor Szem a hegy-
ről Zahaba nézett, megállt, leszállt a lováról, és szomorúan mélyet sóhajtott. Szemet 
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megkérdezték a társai. – Mi van veled Szem, miért szomorkodsz? – Akkor Szem így 
felelt nekik: 
– Látjátok odalent Zahaj hétemeletes palotáját? Jövőre leomlik, én pedig meghalok.  
Amikor a kísérők megértették Szem szavait, szólni sem tudtak, maga sem, és a fenébe 
is, ez a kastély máig is sok embert tesz tönkre. Onnan továbbmentek a Rucsü-hágóhoz 
Züguübirbe a Szaulohokhoz. A Szaulohok jól megvendégelték az unokaöccsüket a 
társaival együtt. Szem jó történetet, sok csodát elbeszélt. Azt is elmondta nekik, ami-
ket álmában látott. De meg is ajándékozták bőségesen. 
Amikor innen visszatértek, egy év múlva, Majrem napján a Zahajü kastély valóban 
leomlott. Ezen a napon meghalt Szem is. Szemet a végrendeletének megfelelően a 
Szaniba sziklaszirtjén temették el. 

Szem születése

 Kuürttatü szurdokban egy asszonynak és embernek (Szanatü) több gyermeke is 
született, de hamarosan meghalt [mindegyik]. Az emberek részvétüket kifejezve bú-
csúztatót tartottak, a környéken sokat ettek, ittak. Aztán pedig egy napon csoport-
ban jöttek az asszonyok együttérzésüket kifejezve. Találkoztak egy öregemberrel, aki 
megkérdezte őket:
– Miért szomorkodtok ennyire? Betegségtől, gyásztól őrizzen az Isten?!
– Íme, ez a szerencsétlen család ma szerencsétlen születésre vár. Tűzön üldögél ez az 
anya, örömet és gyászt egyaránt vár – mondta az egyik idős asszony.  
Az öregember szakállát simogatva egy ideig a földre nézett, azután azt mondta az 
asszonyoknak: 
– Bocsássatok meg, legyen szerencsétek, de amikor ez a gyermek kibukkan, kenjétek 
meg disznózsírral. Amikor pedig megszületik, tőr hegyével húzzatok körülötte vona-
lat, hogy a démonok ne ártsanak neki. 
Az asszonyok valóban így tettek, hoztak disznózsírt és tört, és ahogy a csecsemő 
kibukkant, gyorsan megkenték disznózsírral. Amikor megszületett, a tör hegyével vo-
nalat húztak körülötte, hogy a rontást elűzzék.  
A Szanaknak ez alkalommal is fiuk született, de most nem halt meg. A Szem (Szanatü) 
nevet adták neki.
Heszatü Alekka (Хъесаты Алекка), 85 éves, 1959.  

Szem és az ördög

 Kuürttatü szurdokban, a fenébe is, Yelhernuban Szem szénát kaszált. Nyomában az 
ördög is szénát kaszál fakaszával. Ahogy Szem csinálja, ő utánozza. Szem kigondolt 
valamit, és a lábait összekötözte szénakötéllel. Az ördög ugyancsak. Szem elvágta 
a kaszájával. Az ördög szintén. Szem erős kötéllel újra összekötözte a lábait. Amaz 
is így csinálta. Szem az éles kaszájával elvágta a kötelet. Az ördög is megpróbálta 
elvágni fából készült kaszájával a kötelet, és amikor sehogyan nem sikerült, így szólt 
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Szemnek: – Ésszel legyőztél engem, hatalmadba kerítettél. Most már veletek élek.
Szem elvitte magával, és együtt laktak. Az ördög is az ő házában lakott. Minden 
Majrem-napon megborotválkoztak. Amikor az ördög vízért ment, nagyon sokára tért 
vissza. Ha megkérdezték, hogy miért ilyen sokára jössz, hát azt mondta: 
– A tisztájából merítek, különben a víz nagyon iszapos.  
Sokáig nézi a vizet fürkészve, és egy alkalommal véletlenül leejtette a vízzel telt 
edényt, s a fenébe is, nem volt tiszta.
Az egyik Majrem-napon (Majrem-napon vitte magával Szem) a falu férfijai vala-
mennyien jöttek a faluból. Az ördög az utcákon szaladgált a borotvával, de nem akadt 
olyan, aki az ő fejét megborotválta volna. Nőknek pedig nem illik borotvához nyúlni. 
Ennek következtében az ördög eloldalgott. 

A varjak nyelve

 Cümütiben, a fenébe is, ült Szem a férfiakkal a tanácsban. Fölöttük két varjú egy-
mást cibálva röpködött. Kérdezik Szemet a férfiak:  
– Ugyan min marakodnak ezek a varjak? 
– És ki, mit tud róluk?  – mondta valaki. 
– Itt a szurdokban az Andiak lovának hullájára repülnek, és marakodnak „nem, én 
vésem ki a jobb szemét, nem, én” – mondják.
A tanács embereit nem győzték meg Szem szavai, és felderítőt küldtek az Andiakhoz.
– Hol van a lovatok? – kérdezték a küldöttek. 
– A lovunk a ménesben legel.
– Gyerünk, kiderítjük, – mondták a férfiak, és kimentek a méneshez. A lovat a szur-
dokban megdögölve találták, jobb szeme ki volt vésve.

A tűzhely bosszúsága

Amikor Szem a hegyvidékre ért, Hilakejtől Zahaig menve, a Nagy hegyről Abajtü 
falura tekintett. Az egyik ház fölött a füst keringve szállt felfelé. Szemet megkérdez-
ték az emberek. 
– Ugyan milyen érdekes füst az?  
– Ahonnan a füst felszáll, abban a házban vendégeskedés van – mondta Szem. Az ot-
tani emberek a felszolgálónak nem adtak sem ételt, sem italt, és a tűzhely bosszanko-
dik.  Bementek a faluba. Valóban, a faluban lakoma volt. Meghívták, leültették őket. 
Szem a vendéglátók üdvözlése után italt nyújtott a felszolgálónak.
– Ó, boldog vendégek legyetek, hogy végre gondoltatok rám. Eddig egyik sem gon-
dolt rám, aki mellett álltam, akinek felszolgáltam, de titeket áldjon meg az Isten! 
Amikor Szem kiment a barátaival, nézi a füstöt, az egyenesen szállt felfelé. 
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A Szanak szálláshelye

 Ha itt, a Kuürttatü szurdokban, Dzüvgisz fölött a hegygerincen átmégy, hát ott van 
a Szanak szálláshelye. A Szanak ott tartották valaha a nyájukat. Nagy, buján termő 
laposok vannak. Itt van a Szanak tanyája, juhtartó hodályok, fejőállások, legelők, ka-
szálók. Én a háború előtt sokszor jártam ott, és a nyájamat gyakran tartottam a Szanak 
járásán. Legutóbb ezen a járásom tartotta a nyáját a Kuürttatü szurdokból öt család. 
Ez a gazdag és buja terület valamiképpen Szanatü Szem nevéhez fűződik-e vagy sem, 
arról neked semmi eligazítást sem mondhatok. Talán az öregek tudták ezeket a tör-
téneteket, lehet, hogy egyesek ma is tudnak mondákat a Szanak szállásáról, Szanatü 
Szemről. Szem hírét sokszor hallottam, csodálatos dolgokat tulajdonítottak neki. 
Elhanatü Tabeg (Елхъанаты Табег) 1992.

A Tejtó

 Ha Zahagomban Közép-Szanatü faluból déli irányba tekintesz, a legmagasabb he-
gyek egyikét Dzuarü-hegynek nevezik. A Dzuarü-hegy a Resz-hegy mellett van, nap-
keleti irányban, de alacsonyabb, a Resz mindegyiknél magasabb. 
Úgy mondják, hogy a Dzuarü-hegy fölötti sziklák között van a Tejtó. Ebben a Tejtó-
ban, a fenébe is, Yasztürdzsi fürdeti a lovát. A Dzuarü-hegy és a Tejtó közelébe menni 
az embereknek nem volt szabad, tabunak mondták. 
Lehet, hogy Szanatü Szem a Tejtó tején nevelkedett, és a mennyei ereje is onnan ered.  
Közép-Szanattól – Szem szülőfalujától – a Tejtóig Zahagomban más falu nem volt. 
Kalotü Ladi (Калоты Лади), 87 éves, 1992.

Szanatü Szemről

 Zaha földjén, Heszatü falun túl, a Szanatü-szurdokban van Szanatü falu. Ezen a 
helyen született Szem. A falu síkságon fekszik. Ha két kilométernyit mégy lefelé, hát 
ott szentély volt, „Szanatü dzuar”-nak hívták. Az emberek itt minden évben imád-
koztak. A Heszak nagy család volt, és a szomszédos falvak lakóival erőszakoskodtak. 
Következésképpen Szem más lakóhelyet keresett. Kezdtek elvándorolni mindenfelé, 
mert féltek, hogy baj következik.
Egyszer Hembe jutott. Itt nagyon megszerette a természetet, megbarátkozott az em-
berekkel.  Amikor a helyi lakosok megtudták, milyen nagy tudás gazdája, azok is 
megszerették. Földrészt adtak neki, házat épített, utódai is születtek. A Henijüfalva-i 
Cürühatü Lade (100 évnél többet élt) és a Tmenüfalva-i Carahatü Gazakk mondták, 
egyszer, a fenébe is, a Hola-gleccser aljához ment, és amikor visszajött, így szólt:  „A 
gleccser megsérült, és ha megindul, veszélyes.” És ezután a gleccser valóban meg-
indult, és hét falut (hét Genal) elpusztított. Szem szavai ma is figyelmeztetnek: „Hét 
Genal – pusztulás, a nyolcadik – delelő.” 
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Azt a véleményt, hogy Szem a Szanatü szurdokban élt, a 100 év felé közeledő Heszatü 
Dohcüho terjesztette. Én is tőle hallottam. Jómagam Zahagomban születtem, Zrigette, 
mondják, ez a falu. Szanatü falujától közöttünk mintegy négy kilométer volt.
Kalotü Tülatt ,72 éves, feljegyezte Hodzatü     

Szem fogadása

Egy hegyi falu utcájába érkezett Szanatü Szem. Szétnéz, és az egyik ház kapujában 
abrakoltatja a bivalyát egy szegény ember. Szem üdvözölte a szegény embert, meg-
szemlélte a hasas bivalyt, és így szólt: 
– A bivalyod hóka borjat fog elleni, jó ember! 
– Ó, bizonyára Szem vagy! Jó egészséget! Nagyon örülök, hogy látlak, de a bivalyom-
nak nem hóka borja lesz – mond ellen Szem jóslatának a szegény öregember. 
– Mégis azt mondom neked, hóka lesz! 
– Nem hóka. Lehet, hogy a farka külső oldalán sáv van – mondott ellen a szegény 
ember. 
A vitájuk élesedett. Az emberek kezdtek köréjük gyülekezni. Csodálkoztak, ahogy a 
szegény ember Szemmel vitatkozik, ahogy rááll a javaslatára. Senki sem hitte a sze-
gény ember állítását. Mindegyikük replikázott: „Szem okos ember, Szem nem téved”, 
„Szem tapasztalt ember, olyan nincs, amit nem tud”, „Kinek beszélsz?! Szem látja a 
jövőt, mint a varjú”, „Szem igazat mond – a borjú hóka”... Végül a szegény ember 
elmondta javaslatát.
– Hát, ha nekem nem hisztek, fogadjunk: ha a borjú hókának bizonyul, a bivalyomból 
a falunak lakomát adok. Ha nekem lesz igazam, Szem vegyen nekem két bivalyt.  
Az emberek kórusban kiabálták: „Nem mostanában lesz a falunak a lakomája?”, „Mi-
kor ellik a bivalyod?..”, „Mikor vágjuk le?” 
– Egyetértek veletek – mondta akkor a szegény ember. – Vágjátok le ma. Ha Szem 
rááll a fogadásra, akár azonnal is. Még ha Szem eszik is, kuszart azért nekem is jut. 
– Sajnálom a bivalyodat is és téged is – én benne vagyok! – mondta Szem. 
– Hagyd már abba! Ez tartja el a családodat! Megőrültél, vagy mi! Kivel vetekszel? 
Szanatü Szemmel?! Térj észre! – mondták az emberek a szegény embernek. 
Nem hallgatott az emberekre. Levágta a bivalyt. És csoda!  A bivaly nem hóka volt, 
hanem a farka vége fehér! Szanatü Szem első alkalommal veszített. Megadta a sze-
gény embernek a két bivalyt. A szegény embernek is maradt sültnek való. Megmen-
tette magának a szegény ember a „hóka” borjat is, és lett belőle valami. 

(P.S. Ennek a regének egy másik változatában Szanatü Szemnek lett igaza.)
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Hogy tréfálták meg Szemet

 Két részeg ember egymásba kapaszkodva, kapatosan imbolyogva megy az utcán. 
Az egyikük mondja a másiknak: 
– Nézd csak, nézd. Íme, ki jön, nem Szem az, Szem? 
– Ha jól látom, Szem az, Szem.  
– Hát akkor megtréfáljuk, mi? Mit szólsz hozzá? 
– Megtréfáljuk... Hogyne tréfálnánk meg... Valahonnan vizet hozunk neki... 
Amikor Szem a közelükbe ért, hát az első ember böfögetve, ravasz mosollyal mondja: 
– Szem, hé, Szem! Mondd már meg nekünk, légy szíves, hogy helyesebb: „Hozz ne-
künk vizet!”, vagy „Adj nekünk vizet!” Neked hogy tűnik helyesebbnek, Szem, mi? 
Téged mindent tudónak mondanak, mi?
Szem megértette a helyzetet, megvetőn végignézte őket, és mondta:
– Egyik sem helyes. 
– De hogyan?! Hát hogy mondjuk? – kérdezte érdeklődve a másik ember. 
– Nektek így kell mondanotok: „Terelj minket a vízhez!” – válaszolta nekik Szem, és 
ment tovább az útján. 
A két embernek tátva maradt a szája, kérdőn néztek egymásra, Szem után tekintettek, 
azután az első ember így szólt: 
– Ez minket birkának nevez, birka... mi?! 
– Ez sértés volt... Szemtől, a fenébe is, megtréfáljuk. Nézd csak, ki kit tréfált meg? – 
mondta dühösen a második ember. 

Mégis középen leszek

 A régi időkben egy szurdok alján lévő hegyi falu szorosan a falhoz illeszkedett. 
A lakói nem sokat láttak az égből; a falut minden oldalról hatalmas hegyek övezték. 
Tanulásra nem volt semmiféle lehetőség. A lakói sötétek voltak, a tudományban elma-
radottak. És – nagyon önzők. 
Egyszer valahonnan odakerült hozzájuk egy orosz ember; tudott írni, olvasni, és ír-
nokként kezdett dolgozni. Szenvedélyesen dolgozott az emberek életének javításán, a 
fiatalokat írni-olvasni tanította. De az önző emberek nem engedték közel magukhoz, 
nem bíztak benne, féltek tőle. Egy idő után az írnok beteg lett, és gondozatlanul meg-
halt. A falu befolyásos embere ládát eszkábált neki, és a temetőben akarta eltemetni. 
Az emberek szembefordultak vele, és nem engedték a halottat a saját halottaik köze-
lébe temetni. „Odalent, a fenébe is, a határon temesd el!” A vita közben, a fenébe is, 
odament Szanatü Szem, és megkérdezi: 
– Miért vitatkoztok a temetésen? A befolyásos ember ismertette a helyzetet. Akkor 
Szem így szólt:   
– Igazuk van, úgyis közöttük lesz.  
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Az embereknek tetszett Szem javaslata, de azt nem értették, hogyan kerül a hulla 
a halottak közé. 
A halottat a határon temették el. Az élet ment tovább a maga útján: egyesek születtek, 
mások meghaltak. A temetőjük egyre terjeszkedett, terebélyesedett, és végül ez a sír 
középre került. Akkor értették meg az emberek, miért beszélt így Szem. 


